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Keskkonnajuhtimise (Rohelise Võtme märgise) 

- võimalused

• Ettevõtte juhtimissüsteemi arendamine (süsteemne 

keskkonnategevuse juhtimine) – tulevikule suunatud 

arendustöö

• Ressursside (nt energiakandjad) pidev  kallinemine -

võimalus säästa ressursse/raha 

• Õigusaktide nõuded karmistuvad

• Keskkond kui väärtus – hädavajalik eeldus edukaks 

majandustegevuseks (turism)

• Üha suurenev keskkonnateadlike/nõudlike klientide hulk

• Kohalik kogukond

• Töötajate kaasamine ja motivatsioon



Mis takistab?

• Aga meil pole keskkonnamõju!

• Mis see meile annab?

• Raha, raha, raha – keskkonnategevus on kallis ja 

eksklusiivne tegevus?

• Aeg

• Teadmatus ja oskused (keskkonnakulud, personal, 

puuduvad head näited)

• Omandisuhted, tegevuse ja juhtimise tasandi 

vastandumine – erinevad prioriteedid

• Tänased kliendid ei tunne huvi. Kartus, et ebamugav 

klientidele.



• Praktilised lahendused –

ressursside kokkuhoid (nt energia, 

vesi, jäätmed, materjalid jne)

• Sihtkoht – keskkond ja 

kultuuripärand

• Koostöö edendamine – kliendid, 

tarnijad, konkurendid, kohalik 

kogukond
Koostöö

Ettevõtte keskkonnajuhtimine –

praktilised lahendused

Sihtkoht

Suurenev konkurentsivõime – jätkusuutlik (majandus)tegevus

Keskkonnajuhtimine - võimalused



Keskkonnajuhtimise (Rohelise Võtme märgise) 

rakendamise eeldused ja sammud

• Juhtkonnapoolne selge nõusoleku 

andmine ja kohustuse võtmine 

rakendada 

keskkonnajuhtimissüsteemi

• Keskkonnajuhi/koordinaatori ja 

töörühma määramine

• Projektiplaani koostamine –

ajakava ja ressursid



Keskkonnajuhtimise (Rohelise Võtme märgise) 

rakendamise eeldused ja sammud

• Keskkonnaülevaatuse 

läbiviimine ehk hetkeolukorra 

kaardistamine

• Keskkonnapoliitika kujundamine

• Keskkonnaeesmärkide 

seadmine

• Tegevuskava koostamine

• RV kriteeriumite täitmine

• Töötajate koolitamine



Töötajate kaasamine

• Keskkonnategevus on ettevõtte 

igapäevane tegevus, mis puudutab 

kõiki töötajaid.

• Kõik töötajad peavad olema kaasatud 

keskkonnategevusse.

• Töötajaid tuleb koolitada ja teavitada.

• Kasutage töötajatega suhtlemisel 

personaalset lähenemist.

• Motiveerige töötajad (preemiad, 

tunnustus).

• Andke töötajatele tagasisidet 

keskkonnategevuse tulemuslikkusest.



Mida veel silmas pidada 

• Õpi tundma oma kliente ja partnereid

• Paku teavet ja kaasa kliendid ja partnerid!!!

• Paku enamat kui majutusteenust – sihtkoht

• Tee koostööd 

• Ole innovatiivne

• Ära tee asju liiga keeruliseks

• Quality = sustainability


